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Załącznik nr 1 do SWIZ  
Załącznik nr 1 do SWIZ  
Specyfikacja wymaganych parametrów Aparatu Biochemicznego 
 
Producent: .................................................................................................................................... 
Typ aparatu: ................................................................................................................................. 
Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................ 
Rok produkcji: ............................................................................................................................. 
 
Specyfikacja Aparatu Biochemicznego  
 

 
LP 

 
Opis parametrów technicznych 

 
Wymagane 

   

Potwierdzenie 
spełniania  

(należy wpisać 
TAK je żeli spełnia) 

UWAGI / 
Informacja 
dodatkowa 

 
1 
 

 
Analizator do oznaczeń biochemicznych 
z systemem otwartym nowy lub 
używany,  nie starszy niż – rok 
produkcji 2006 
 

 
TAK 

  

 
2. 

 
Analizator ze stacją uzdatniania wody  
 

 
TAK 

  

 
3. 
 

 
Ilość testów na godzinę nie mniej niż 
400, nie mniej niż 300 ISE 
 

 
TAK 

 

  

4. Identyfikacja wszystkich  próbek, 
odczynników , kalibratorów i kontroli za 
pomocą kodów kreskowych 
 

TAK   

5. Możliwość jednoczesnego zastosowania 
różnych wielkości próbówek 
pierwotnych 
 

TAK   

6. Możliwość wykonywania próbek 
pilnych – cito, bez konieczności 
przerywania jakiegokolwiek trybu pracy 
analizatora 
 

TAK   

7. Możliwość wykonywania badań w 
surowicy, osoczu, moczu oraz innych 
płynach ustrojowych 
 

TAK   

 
8. 

 Automatyczne powtórki wykonywane 
po przekroczeniu parametrów testu 
zdefiniowanych przez użytkownika, 
automatyczne  rozcieńczanie i 
zagęszczanie badanej próbki. 
 

 
TAK 

  

9. Chłodzone miejsca odczynnikowe – 
stała niezależna od otoczenia 
temperatura  
 

TAK   

10. Możliwość ciągłego dostawiania próbek 
w dowolnym momencie pracy 
analizatora bez konieczności 
przerywania jakiegokolwiek  trybu 
pracy. 

TAK   
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11. System wykrywania skrzepów oraz 
poziomu odczynnika 
 

TAK   

12. Dwa oddzielne pipetory do próbek i 
odczynników 

TAK   

13. Możliwość automatycznej półilościowej 
oceny jakości próbki zakresie lipemii, 
hiperbilirubinemii i hemolizy 

TAK   

14. Możliwość jednoczesnego wstawienia  
nie mniej niż 80 próbek badanych  w 
systemie ciągłego ładowania 

TAK   

15. Możliwość wstawienia na pokład  i 
odrębnego wykalibrowania nie mniej niż 
dwóch zestawów tego samego 
oznaczenia 

TAK   

16. Równoczesna dostępność wykonywania 
wszystkich wyspecyfikowanych 
oznaczeń  

TAK   

17. Kuwety  
wielokrotnego użytku , myte na 
pokładzie 

TAK   

18. Odczynniki i aparat tego samego 
producenta 

TAK   

19. Kontrola jakości dająca możliwość 
generowania wykresów Levey – 
Jenningsa, analizy reguł Westgarda  

TAK   

20. Zapewnienie na koszt wykonawcy 
aktualizacji oprogramowania oraz 
wszystkich niezbędnych modyfikacji  
ogłaszanych przez producenta w trakcie 
trwania umowy 

TAK   

 
21. 

 

 
Oprogramowanie po polsku 

TAK   

22. Pokrycie kosztów związanych z  
podpięciem aparatu do systemu 
informatycznego firmy KAMSOFT (z 
uwzględnieniem licencji) 

TAK   

23. Komputer z monitorem LCD  min. 17” i 
UPS z oprogramowaniem WINDOWS 
XP PROFESIONAL lub równoważny 
i Office (WORD, EXCEL) lub 
równoważny .  

TAK   

24. Wraz  z analizatorem Wykonawca 
dostarczy wirówkę biochemiczną do 
przygotowania materiału, do probówek 
pierwotnych 

TAK   

25. Wraz  z analizatorem Wykonawca 
dostarczy urządzenie wielofunkcyjne  – 
o  następujących parametrach: 
a. prędkość wydruku w czerni – ok. 25 
str./min 
b. wydruk pierwszej strony – poniżej 10 
sekund 
c. zalecana ilość stron drukowanych 

TAK   
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miesięcznie – od 2000 – 6000 
d. monochromatyczny wydruk laserowy 
e. podajnik papieru na 500 arkuszy A4,  
f. obsługiwane wymiary nośnika – A4, 
A5,B5  
g. skaner płaski, automatyczny podajnik 
dokumentów 
h. optyczna rozdzielczość skanowania – 
do 600 dpi 
i. kodowanie koloru – 30 bitowe 
j. maks. format skanowania  ( skaner 
płaski ) 21,6  x 29,7 
k. maks. format skanowania ( 
automatyczny podajnik dokumentów) – 
216 x 356 
l. jakość skanowania w czerni – ok. 25 
zdjęć/min ( 600x300) 
ł. możliwość podpięcia do sieci 
 

26. Pakiet startowy zawierający: żarówkę, 
komplet elektrod do wykonywania 
jonów: sodu, potasu, chlorków, komplet 
wymiennych wężyków zapewniających 
sprawną pracę aparatu. 

TAK   

27. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 
aktualne karty charakterystyk substancji 
niebezpiecznych na plycie CD i w 
formie papierowej 

TAK   

 
 
 
 
 
 
 
. 
Niespełnienie któregokolwiek z obligatoryjnych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 


